
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
  Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr.4c-20/528/12.11.2018 

           pentru femei şi bărbaţi 

     
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din data de 30 octombrie 2018 

 
 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat 

lucrările în data de 30 octombrie 2018 având pe ordinea de zi următoarele 

proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 33 

din Legea Educației Naționale 1/2011  (Plx.414/2018) 

2. Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în 

format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar 

(PLx. 527/2018)   

3. Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi 

în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în 

învăţământul preuniversitar  (PLx. 528/2018)  

4.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018  (PLx. 

499/2018) 

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii  (PLx. 540/2018) 



6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă (PLx. 514/2018) 

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  (PLx. 526/2018) 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  (PLx. 

550/2018)  

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 

privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale  (PLx. 551/2018) 

10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului  (PLx. 554/2018) 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor  (PLx. 563/2018) 

12. Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la 

consultaţii prenatale  (PLx. 556/2018) 

13. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind 

executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal   (PLx. 511/2018) 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi 

completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 



pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea 

Preşedintelui României   (PLx. 509/2018) 

15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.370/2004  pentru alegerea Preşedintelui României  (PLx. 513/2018) 

 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Cristina Ionela Iurişniţi, care a 

declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, 

acesta fiind aprobat cu majoritate de voturi.  

 

1. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea și completarea 

articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011   (PLx. 414/2018) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis  către Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport, care este sesizată în fond . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil.  

2. La dezbaterea propunerii legislative privind stimularea achiziţionării de 

cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul 

preuniversitar  (PLx. 527/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis  către 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   şi  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport  care sunt  sesizate în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz  favorabil.  

3. La dezbaterea propunerii legislative privind stimularea achiziţionării de 

cărţi sau cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii 

activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar  (PLx. 528/2018)  a luat 



cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   şi  

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  care sunt  sesizate în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz  favorabil.  

4. La dezbaterea  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2018  (PLx. 499/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei şi Senatului care sunt sesizate în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz  favorabil. 

5. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  (PLx. 540/2018) a 

luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și protecție 

socială şi Comisia pentru sănătate şi familie  care sunt sesizate în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

6. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă  (PLx. 514/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte 

şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis 

către Comisia pentru muncă și protecție socială care este sesizată în fond. 



În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz  favorabil. 

7. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea art.38 din Legea 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

(PLx. 526/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare.  Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și 

protecție socială, care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz  favorabil. 

8.  La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap  (PLx. 550/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia 

pentru muncă și protecție socială, care este sesizată în fond. 

9. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale  

(PLx. 551/2018)  a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și 

protecție socială, care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz  favorabi. 

10.  La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.272 din 

2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului  (PLx. 554/2018) 

a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.   

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 



avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și protecție 

socială, care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz nefavorabil. 

11. La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor (PLx. 563/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către 

Comisia pentru muncă și protecție socială, care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

12. La dezbaterea propunerii legislative privind stimularea prezentării 

gravidelor la consultaţii prenatale  (PLx. 556/2018) a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

trimis către Comisia pentru sănătate şi familie , care este sesizată în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor şi invitarea iniţiatorului. 

13. La dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 

privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse 

de organele judiciare în cursul procesului penal  (PLx. 511/2018) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și protecție socială, care 

este sesizată în fond.  

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz  favorabil. 



14. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea 

şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea 

Preşedintelui României  (PLx. 509/2018) a luat cuvântul doamna preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  şi Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi  care sunt  sesizate în fond. 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz  favorabil. 

15. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.370/2004  pentru alegerea Preşedintelui României  (PLx. 513/2018) 

a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului  şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  care sunt  

sesizate în fond. 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz  favorabil. 

                                                                              

În cadrul lucrărilor comisiei au fost prezenţi: doamna deputat Iurişniţi 

Cristina Ionela – preşedinte, domnul deputat Cupă Ion – vicepreşedinte, domnul 

deputat Iulian Bulai – vicepreşedinte, doamna deputat Bogaciu Alexandra-

Corina, doamna deputat Calista Mara-Daniela, domnul deputat Răzvan Rotaru, 



domnul deputat Ilişanu Claudiu-Augustin, doamna deputat Teiş Alina, doamna 

deputat Bîzgan Gayral Oana-Mioara şi doamna deputat Longher Victoria. 

 

Au absentat de la lucrările comisiei: doamna deputat Căruceru Cristina-Aida – 

vicepreşedinte, doamna deputat Csep Eva-Andrea şi doamna deputat Mara 

Mareş – secretar. 

 

PREŞEDINTE 

CRISTINA-IONELA IURIŞNIŢI 

 

 

         Întocmit                                    
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 

 

 

 


